8. DESEMBER 2021 - 14. DESEMBER 2021
• 48. tölublað • 36. árgangur •

JÓLAKVEÐJUR Í JÓLASJÓNAUKA
JÓLAKVEÐJUR í JÓLABLAÐ Sjónaukans sem og
almennar auglýsingar í blaðið, sem kemur út
15. desember, þurfa að hafa borist í síðasta lagi
næsta föstudag, 10. desember 2021
Jólablaðið er jafnframt síðasti Sjónauki fyrir jól
og áramót, gildir frá 15. des 2021 til
4. janúar 2022
(hvet alla sem þurfa að koma einhverju á framfæri við íbúa Húnaþings
vestra yfir þetta tímabil að hafa skilafrestinn
10.des í huga)

Fyrsta tölublað árið 2022 kemur út 5. janúar
2022 (auglýsingaskilafrestur eins og venjulega,
mánudagur á miðnætti).
Jólakveðjur og auglýsingar sendist á
sjonaukinn@sjonaukinn.is
sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

Fjölnota pokar, svansvottaður og
endurvinnanlegur jólapappír og sælgæti
Krakkarnir í 10. bekk grunnskólans eru bæði dugleg og skapandi. Þau
verða á ferðinni á HVT föstudagskvöldið 10. des og bjóða eftirfarandi
til sölu:
A: Flottur svansvottaður jólapappír með teikningum 10. bekkinga,
sem hægt er að endurvinna (hefðbundinn glanspappír er ekki hægt að
endurvinna). Svansvottun þýðir að hvergi í framleiðsluferli pappírsins
hafa verið notuð efni sem skaðleg eru umhverfinu.
5 arkir (50x70cm) saman á 1000kr - 10 arkir saman 1800kr
B: Fjölnota innkaupapokar með grafík á sem þau fundu uppá og fengu
hannaða og framleidda fyrir sig.
Einn poki: 3000kr - þrír pokar 7500kr
C: Nammi. Hver hefur ekki gott af smá nammi :)
1000kr 500gr annarsvegar lakkrís og hinsvegar hlaup

FRÁ HEILSUGÆSLUNNI
Nú standa yfir örvunarbólusetningar vegna covid-19.
Einstaklingar sem tilheyra eftirtöldum hópum geta fengið
bólusetningu hjá HVE Hvammstanga, með bóluefni frá Pfizer:
•

Þeir sem áður hafa fengið eina sprautu af Janssen bóluefni.

•

Þeir sem áður hafa fengið tvær sprautur af Pfizer eða Astra Zeneca
og fengu seinni bólusetningu fyrir 6 mánuðum eða meira.

•

Óbólusettir og þeir sem eiga eftir að klára grunnbólusetningu eru
einnig velkomnir.

Athugið, fólk er ekki boðað heldur þarf að panta tíma. Tímapantanir á
heilsugæslustöðinni í síma 432 1300

Aðventuhátíð Melstað
Sameiginleg aðventuhátíð Melstaðarprestakalls verður í
ár haldin á Melstað sunnudaginn 12. desember kl. 16 (ath
breyttan tíma frá fyrri árum).
Dagskráin verður fjölbreytt að vanda, en mótast að
verulegu leyti af þeim sóttvarnarreglum sem verða í gildi,
og verður að sjálfsögðu fylgt.
Nú er 50 manna hámarksfjöldi, en möguleiki á hólfi í kirkju
og safnaðarheimili.
Meðal efnis:
Við orgelið verður Louise Price,
fermingarbörn flytja efni, og ræðumaður dagsins verður
Ólöf Rún Skúladóttir, Sólbakka.
Streymt verður frá athöfninni.
Sjá nánar um dagskrána á fésbókarsíðu
Melstaðarprestakalls.
Hlökkum til samveru undir merkjum friðar og gleði.
Sóknarprestur og sóknarnefndir

Hrunskömminni skilað
Lífssaga Arnar Björnssonar fyrrverandi útibússtjóra Íslandsbanka á Húsavík
„Einlæg frásögn af viðburðarríkri ævi sem spannar
áhugavert skeið í sögu landsins. Sagan er um leið
persónuleg og sagt er hispurslaust frá einkamálum.“
- Tryggvi Pálsson

Í gegnum ferðalag Arnar frá fjögurra ára aldri til
dagsins í dag kynnumst við þróun samfélagsins,
atvinnulífs og menningu á tímum umbreytinga og
mikilla framfara. Við fáum einnig innlit í endalok
uppgangstímans í bankakerfinu fyrir hrun, en 23 ára
starfsferli Arnar sem útibústjóra lauk nokkrum dögum
áður en íslenska fjármálakerfið hrundi árið 2008.
„Heiðarleg, hreinskilin og persónuleg frásögn af
óvenjulegu lífshlaup höfundar og samferðafólki hans
upp úr miðri síðustu öld og fram á okkar daga.
Samfélagslegar breytingar skila sér í þægilegum og
rennilegum texta, allt frá aðstæðum bænda og
landbúnaðarins, upplausn Samvinnuhreyfingarinnar,
pólítísku umróti, vaxandi fákeppni og að bankahruninu
og afleiðingum þess. Öllu lýst með jákvæðu hugarfari,
jafnvel einstaklega ódrengilegri framkomu þáverandi
stjórnenda Glitnis banka í aðdraganda og eftirmála
bankahrunsins 2008.“
- Ragnar Jóhann Jónsson

Aðalfundur
Aðalfundur Víðidalstungusóknar verður haldinn í
Víðihlíð laugardaginn 11. desember kl 16:00
Sóknarnefndin

Hvammstangakirkja
Aðventuhátíð verður haldin í Hvammstangakirkju
laugardaginn 11. des. nk. kl. 14.00.
Kirkjukór Hvammstanga flytur jóla- og aðventusöngva
undir stjórn Pálínu Fanneyjar Skúladóttur organista.
Börn úr kirkjuskólanum og TTT-starfinu taka þátt með lestri og
söng.
Fermingarbörnin flytja ritningarlestur og bæn.
Ræðumaður: Guðni Ágústsson fyrrv. alþingismaður og
ráðherra.
Kynnir: Sveinbjörg Rut Pétursdóttir atvinnuráðgjafi og
sveitastjórnarfulltrúi.
Skiptum kirkju í þrjú hólf og safnaðarsal í eitt. Allir skráðir í
hólf við inngang.
Minnum á grímuskyldu og aðrar persónulegar sóttvarnir.
Allir velkomnir
F.h. aðventuhátíðarnefndar
Sóknarprestur

Hundahreinsun
Samkvæmt 2. gr. samþykktar um hunda- og kattahald í
Húnaþingi vestra ber að koma með hunda til
hundahreinsunar.
Koma skal með alla hunda á Hvammstanga og Laugarbakka
til hundahreinsunar í þjónustumiðstöð Húnaþings vestra
Búlandi 3, Hvammstanga, miðvikudaginn 15. desember
2021 milli klukkan 16:00-18:00.
Sveitarstjóri Húnaþings vestra

Frá Félagi eldri borgara í Húnaþingi vestra
Félagsmiðstöð. Síðast liðinn föstudag afhenti Halldór
Hreinsson fyrir hönd eigenda Brekkugötu 2 félaginu
lyklavöldin að jarðhæð og kjallara húss Sigurðar Pálmasonar. Hefur félagið frjáls afnot af húsnæðinu fram til
17. júní á næsta ári og greiðir aðeins fyrir rafmagn og
hita. Stjórn félagsins er afar þakklát fyrir þennan
rausnarskap og stefnir að því að nýta þetta húsnæði
sem best fyrir nýjungar og fjölbreyttara félagsstarf í
þágu eldri borgara og samfélagsins alls þennan tíma.
Aðventukaffi. Föstudaginn 10. des kl. 13.00 til 17:00
bjóðum við í kaffi, meðlæti og spjall í þessu nýfengna
húsnæði. Gaman væri að sem flestir gætu litið við og
gaukað að okkur hugmyndum hvernig við getum nýtt
okkur húsnæðið sem best.
Klukkan 14:00 verður söngstund með Elinborgu
Sigurgeirsdóttur.
Klukkan 15:00 Elvar Logi Friðriksson syngur nokkur
lög.
Klukkan 16:00 verður sögustund með
Gunnari Rögnvaldssyni.
Ef einhverjir þurfa akstur innan Hvammstanga
hringið í Jónu Halldóru í síma 660 5830. Flytjum líka
fólk í hjólastólum.

Allir velkomnir, en verða að gæta að sínum
persónulegu sóttvörnum.
Miðvikudaginn 15. des. kl. 14:00 verður söngstund
með Elinborgu og eftir það geta þeir sem vilja, gripið í
spil eða handavinnu. Heitt verður á könnunni.
Fimmtudaginn 30. desember klukkan 14:00 – 16:00.
Samvera, lesið m.a. úr jólabókunum, kaffi og
jólasætindi.
Ef einhverjir hafa hugmyndir um starfsemi í húsinu og/
eða vilja fá afnot af því vinsamlega hafið samband við
Jónínu Sig í síma 895 2564.
Óskum öllum gleðilegrar aðventu
Stjórn Félags eldri borgara í Húnaþingi vestra

Börnunum fjölgar
í Húnaþingi vestra og því eru lausar
stöður í leikskólanum Ásgarði
Leikskólakennarar / leiðbeinendur
• Þrjár tímabundnar 100% stöður leikskólakennara/leiðbeinenda, frá 4. janúar 2022 með möguleika á framtíðarráðningu.
• Ein tímabundin 100% staða leikskólakennara/leiðbeinenda,
frá 1. mars 2022
• Ein tímabundin 100% staða leikskólakennara/leiðbeinenda,
frá 1. apríl 2022
Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingum með
góða íslenskukunnáttu, áhuga á að vinna með börnum og góða
hæfni í mannlegum samskiptum.
•
•
•
•
•
•
•

Leyfisbréf, háskólamenntun og/eða aðra menntun
Áhuga á að starfa með börnum
Lipurð í mannlegum samskiptum
Fagmennska
Skipulagshæfileika
Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi
Gleði og jákvæðni

Kaup og kjör samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Í samræmi við jafnréttisstefnu Húnaþings vestra eru öll kyn hvött
til að sækja um störfin.
Upplýsingar um leikskólastarfið má finna á
http://asgardur.leikskolinn.is/
Skemmtilegur starfsmannahópur vinnur í Ásgarði og langar
okkur að fá liðsauka. Við vinnum eftir hugmyndafræði sem byggir
á kenningum Mihaly Csikszentmihalyi, flæði.

Umsóknafrestur er til 17. desember 2021 næstkomandi og
þarf viðkomandi að hefja störf 4. janúar 2022.
Umsókn ásamt ferilskrá og meðmælendum skulu berast í
leikskólann Ásgarð Garðavegi 7, 530 Hvt. eða rafrænt á
gudrunlara@hunathing.is
Frekari upplýsingar veitir Guðrún Lára Magnúsdóttir
leikskólastjóri í síma 451-2343 / 891-8264
Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla
almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum
um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja
athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá
um það hvort tiltekinn einstaklingur hafi hlotið dóm vegna brota á ákvæðum XXII
kafla almennra hegningarlaga, að veittri fræðslu til hans þar að lútandi

Leikflokkur Húnaþings vestra kynnir

PÉTUR PAN
Þetta yndislega ævintýri er sýnt í Félagsheimili
Hvammstanga 11., 12., 13. og 14. desember kl. 19:00.
Miðar fást á vef Leikflokksins:
www.leikflokkurinn.is

Starfskraftur óskast - umsókn
framlengd, til 10.des.
Stéttarfélagið Samstaða auglýsir eftir
starfs- krafti á skrifstofuna á Hvammstanga.
Um er að ræða 20-50% starf, eftir
samkomulagi, og er vinnutími frá 12:30 –
16:30, eða eftir nánara samkomulagi.
Helstu verkefni: Almenn skrifstofustörf og þjónusta við
félagsmenn.
Hæfniskröfur: Jákvæðni, skipulagshæfni og færni í
mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1.janúar 2022, laun
samkvæmt kjarasamningum LÍV.
Nánari upplýsingar veitir Sigríður A. Guðmundsdóttir,
starfskraftur á Hvammstanga, (4512730) og
Stefanía A. Garðarsdóttir, gjaldkeri (4524932)
og skal senda umsókn á netfang Samstöðu, samstada@
samstada.is fyrir 10.desember nk.

Jólaopnun - Verslað í heimabyggð
Opið er í Skrúðvangi og Löngufit á Laugarbakka alla
föstudaga frá 14 - 17 og alla laugardaga frá 13 - 16
fram að jólum.
Brenndar möndlur & jólasulta og fallegir handgerðir
hurðakransar ásamt fleiru í Skrúðvangi
Vinsælu handmáluðu uglurnar og besta vöfflukaffið
í Löngufit!

Íþróttamiðstöðin Hvammstanga
við Hlíðarveg, 530 Hvammstanga, Sími 451-2532

Sundlaug Hvammstanga
Opnunartími um jól og áramót 2021
Þorláksmessa . . . . . . . . . . . opið kl 07:00 - 21:30
Aðfangadagur jóla . . . . . . . opið kl 07:00 - 11:00 frítt í sund
Jóladagur . . . . . . . . . . . . . . lokað
Annar í jólum . . . . . . . . . . . lokað
Gamlársdagur . . . . . . . . . . . opið kl 07:00 - 11:00
Nýársdagur . . . . . . . . . . . . . lokað
Aðra daga er opið samkvæmt venjulegum opnunartíma.

Gleðilega jólahátið! - starfsfólk íþróttamiðstöðvar
Swimmingpool
Opening hours during the Christmas holyday
Christmas Eve .. ..………open from 07:00 am - 11:00 pm
Christmas Day…………………closed
The day after Christmas…… . closed
New Year´s Eve…………open from 07:00 am - 11:00 pm
New Year´s Day………………... closed

Happy Christmas!

sjonaukinn@sjonaukinn.is - sjonaukinn.is

